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چکیده
خاصیت ضدباکتریایی اسانس گیاهان دارویی سبب افزایش کاربرد آنها بهعنوان نگهدارنده طبیعی در مواد غذایی گردیده استت .هتد

ایت

3

مطالعه تعیی تأثیر اسانس دانه رازیانه بتر کیییتت گوشتت تره شتده کعتور مع تولی ( )Cyprrinus carpioتلقتی شتده ( )11 CFU/gبتا
استافیلوکوکوس اورئوس طی نگهداری در یخچال ( 4درجه سلسیوس) بوده است .اسانس با استیاده از دستگاه کلونجر بتهروش تقطیتر آبتی
استخراج و در غلظتهای  9 ،4و  8میکرولیتر بر گرم به گوشت رهشده تلقی شده با استافیلوکوکوس اورئوس اضافه گردید .فراسنجههای
میکروبی (ش ارش باکتری استافیلوکوکوس اورئوس ،باکتریهای مزوفیل هوازی ( )TVCو باکتریهتای سترماگرا ( ))PTCو شتی یایی (،pH
تیوباربیتوریک اسید ( )TBAو مج وع بازهای نیتروژنیفرار ( ))TVB-Nدر زمانهای  219 ،144 ،12 ،24و  288ساعت انتدازهگیتری شتدند.
براساس نتایج ای مطالعه ،تعداد باکتری استافیلوکوکوس اورئوس با گذشت زمان در شاهد افزایش یافته بود ولی در تی ارهای حاوی اسانس
کاهش یافته بود .کمتری تعداد  TVCو  PTCدر گوشت ره شده حاوی  8میکرولیتر بر گرم اسانس مشاهده گردیتد .تیتاوت معنتیداری
( )p>1/10بی  pHشاهد و تی ارهای حاوی اسانس مشاهده گردید .مقدار  TBAو  TVB-Nتی ارها طی نگهداری افزایش یافته بود ولی ایت
افزایش در تی ارهای حاوی اسانس ک تر بود .فیلههای حاوی  9میکرولیتر بر گرم اسانس دارای خواص حسی بهتری بودند .نتایج ای تحقیق
نشان داد که اسانس دانه رازیانه دارای خاصیت آنتیاکسیدانی و آنتیباکتریایی بوده و موجب افزایش زمان ماندگاری گوشت ره شده کعتور
مع ولی هنگام نگهداری در یخچال گردید.
واژههایکلیدی :استافیلوکوکوس اورئوس ،دانه رازیانه ،گوشت کعور مع ولی
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بستهبندی فعال و هم نی نگهدارندههای طبیعی استیاده

مقدمه
امروزه تقاضای بازار برای فرآوردههای گوشتی آمتاده

ن ود (.)Patel, 2015

و ارگانیک بتهسترعت در حتال افتزایش استت.

گیاه رازیانه ( )Foeniculum vulgareاز گیاهان معطر

بنتتابرای تولیتتد باکیییتتت و ای ت ای ت فتترآوردههتتا از

و شناخته شده در علوم دارویی است که بهطور گستترده

الشهای مهم تولیدکنندگان و کارخانههای مواد غذایی

بهعنوان ضدنیخ ،بهبود دهنده دستگاه گتوارش ،افتزایش

میباشد ( .)Jayasena and Jo, 2013ای فترآوردههتا از

دهنتتده شتتیر و درمتتان کننتتده نتتاراحتیهتتای تنیستتی و

ج له ماهی ،بهدلیل داشت میزان بتاالی پتروتئی بستیار

گوارشی بهکار میرود .از دانههای ای گیاه نیز در پخت

فستادپذیرند .لیعتولیز و پروتئتتولیز از ج لته فراینتتدهایی

گوشتتت قرمتتز و متتاهی استتتیاده متتیشتتود .فنتتل،

است که منجر بته پتایی آمتدن کیییتت و خصوصتیات

گلیکوزیتتدهای فنتتولی ،تتترانس آنتتتول ،استتترولهتتا و

ارگانولعتیکی متاهی گردیتده و هتم نتی خطتر ایجتاد

فنکونهتا از مهتمتتری متواد متؤثره ایت گیتاه هستتند

بی ارهای ناشی از فساد مواد غذایی را افزایش متیدهتد

( .)Rather et al., 2016مطالعتتات نشتتان داده استتت

( .)Casaburi et al., 2011تعتتتتداد زیتتتتادی از

استتتانس و عصتتتاره دانتتته رازیانتتته دارای ختتتواص

میکروارگانیسمها در ماهی وجود دارند که بعضی از ای

آنتتتتیاکستتتیدانی ( ،)Roby et al., 2013ختتتواص

میکروارگانیسمها فلتور طبیعتی متاهی بتوده و بقیته در

ضتتدباکتریایی بتتر ضتتدبتتاکتریهتتای مختلیتتی از قبیتتل

از زمتتان صتتید تتتا رستتیدن ب تهدستتت

اشریشتتتیاکلی ( ،)Echerichia coliاستتتتافیلوکوکوس

مصتر کننتده ،متاهی را آلتوده متیکننتد ( Kvenberg,

اورئوس و هلیکوباکتر پیلتوری ()Helicobacter pylori

.)1991

( )Mohsenzadeh, 2007; Mahady et al., 2005و

مصر

مراحتتل مختل ت

( Staphylococcus

ضدسرطان استت ( Villarini et al., 2014; Sharopov

 )aureusاز طریتتق دستتتکاری متتاهی هنگتتام فتترآوری

 .)et al., 2017تتتاکنون مطالعتتات مختلیتتی در زمینتته

(بتتهوستتیله انستتان) موجتتب آلتتودگی ثانویتته متتیگتتردد

استتتیاده از استتانسهتتای گیتتاهی بتترای افتتزایش زمتتان

( .)Dinges et al., 2000ای باکتری از مهمتری عوامتل

ماندگاری گوشت ره شتده انجتام شتده استت کته از

مس ومیتهای غذایی در دنیا است و مست ومیت ناشتی

آنهتتا متتیتتتوان بتته استتتیاده از استتانس پونتته کتتوهی

غذای آلوده به سم ای باکتری به مست ومیت

( )Skandamis and Nychas, 2001و استتانس نعنتتاع

متیباشتد (.)Kim et al., 2018

فلیلی ( )Mentha piperitaبرای افزایش زمان ماندگاری

گوشت ره شده جزء فرآورده های نی ه آمتاده استت

گوشت ره شده گاو ( ،)Smaoui et al., 2016استیاده

که از ره کردن گوشت ماهی ،فاقد استتخوان و فلتس

از استتانس پونتتهکتتوهی و نایستتی بتتر ضتتد ستتال ونال

بهدست آمده و هنگام تولید با دستتکاری زیتادی ه تراه

انتریتیدس ( )Salmonella enteritidisدر گوشت ره

است .لذا برای کنتترل و حیتک کیییتت آن متیتتوان از

شده گوسیند طی نگهداری در یخچال (Govaris et al.,

نگهدارندههای شتی یایی ،نگهتداری در دماهتای پتایی ،

 )2010و استتتیاده از استتانس آویشتت و نایستتی بتتر

باکتری استافیلوکوکوس اورئوس

از مصر

استافیلوکوکی معترو
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ضتتتتدباکتری لیستتتتتریا مونوستتتتایتوژنز (

Listeria

در دمای  31درجه سلسیوس فعال شتد .ستعس بتاکتری

 )monocytogenesدر گوشت تره شتده گتاو هنگتام

استافیلوکوکوس اورئوس به محیط کشت  BHIمنتقتل و

نگهداری در یخچال ( )Solomakos et al., 2008اشتاره

پس از دو بار پاساژ دادن در دمای  31درجته سلستیوس

کرد .هم نی مطالعات محتدودی در زمینته استتیاده از

بهمدت  8ساعت ،باکتریها ستانتریییوژ و پتس از تهیته

اسانس گیاهان دارویی برای کنترل باکتری تلقی شده در

رقت سریالی برای تلقی

به گوشت ره شده (CFU/g

گوشت ره شده ماهی انجام شتده استت کته از آنهتا

 )113استیاده گردید .بهمنظور حصول اط ینتان از تعتداد

میتوان به استتیاده از استانس آویشت و نایستی بترای

باکتری تلقی شده به گوشتت تره شتده متاهی کعتور

کنترل لیستریا مونوسایتوژنز در گوشت ره شده ماهی

مع تتولی ،تی ارهتتا در شتتروع آزمتتایش متتورد ارزیتتابی

کعور نقترهایتی ( )Abdollahzadeh et al., 2014اشتاره

میکروبی قرار گرفتند.

ن ود .هد

ای تحقیق تعیی تأثیر اسانس دانته رازیانته

بر گوشت رهشده کعور مع ولی تلقی شده با بتاکتری
استتتافیلوکوکوس اورئتتوس طتتی نگهتتداری در یخچتتال
میباشد.

ماهی کعتور مع تولی ( )Cyprrinus carpioاز بتازار
ماهی فروشان شهرستان زابل خریداری و به آزمایشتگاه
فتترآوری محصتتوالت شتتیالتی دانشتتکده منتتابع طبیعتتی
دانشگاه زابل منتقل شد .ماهیها پتس از شستتوشتو و

مواد و روشها
 -تهیه اسانس دانه رازیانه

دانه گیاه رازیانه از شهرستان زابل تهیته گردیتد و بتا
استیاده از دستگاه کلونجر اسانسگیری انجام شد .بتدی
صورت که ابتدا دانه رازیانه پودر شتده و 91گترم از آن
در  1111میلیلیتتر آ

 -تهیه گوشت چرخ شده و تیمارها

مقطتر مخلتو و بتا استتیاده از

دستگاه کلونجر به روش تقطیر آبی بهمتدت  4ستا عتت
اسانسگیری شد .اسانسحاصل توسط ستولیات ستدیم
آ گیری و در ویالهای شیشهای تیره تا زمتان استتیاده
در دمای  -18درجه سلسیوس نگهداری شتد ( Bellik,

.)2014
 -آمادهسازی باکتری استافیلوکوکوساورئوس برای تلقیح

باکتری استافیلوکوکوس اورئتوس ( )PTCC 1189از
سازمان پژوهشهای عل ی وصنعتی ایران ،تهران تهیته و
در محیط کشتت )Brain Heart Infusion broth( BHI

تخلیه امعاء و احشاء فیله گردید .قست تی از فیلته بترای
تعیی حداکثر غلظت قابل قبول اسانس دانته رازیانته بتر
خواص ارگانولعتیکی مورد ارزیابی حسی قترار گرفتت.
بقیه فیلهها برای تهیه گوشت ره شده دو بار بهوستیله
رهگوشت (پارس خزر ،ایتران) بتا قطتر منافتذ هتار
میلیمتری ره گردید .بترای بررستی وجتود یتا عتدم
وجود باکتری استافیلوکوکوساورئوس در گوشت ره
شده تست جداسازی استتافیلوکوکوس اورئتوس انجتام
گردید .سعس گوشت رهشده ه گ شده بتا بتاکتری
استافیلوکوکوس اورئتوس تلقتی ( )113 CFU/gگردیتد
( )Oroojalian et al., 2010و استانس دانته رازیانته در
غلظتهای  9 ،4و  8میکرولیتر بر گترم اضتافه گردیتد.
تی ارهتتا پتتس از بستتتهبنتتدی در یخچتتال ( 4درجتته
سلستتیوس) قتترار گرفتتته و فراستتنجههتتای میکروبتتی
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(ش ارش باکتری استافیلوکوکوس اورئوس ،باکتریهتای

شدند.

مزوفیل هوازی ( )TVCو باکتریهای سترماگرا ()PTC

 -ارزیابی حسی

و شی یایی ( ،pHتیوباربیتوریک اسید ( )TBAو مج وع

جهت تعیی حداکثر غلظت قابلقبتول استانس دانته

بازهای نیتروژنی فرار ( )TVB-Nدر زمانهتای ،12 ،24

رازیانه بر خواص ارگتانولعتیکی فیلته کعتور مع تولی از

 219 ،144و  288ستتاعت انتتدازهگیتتری شتتدند .ه تته

ارزیابی حسی استیاده گردیتد .بتدی منظتور فیلتههتای

آزمایشها با سه تکرار انجام شد.

حتتاوی استتانس بتتا غلظتتتهتتای  0 ،4 ،3 ،2 ،1و 9

 -فراسنجههای میکروبی

میکرولیتر بر گرم پس از بستهبندی بهمتدت  24ستاعت

مقدار  11گرم گوشت ره شده با  61میلیلیتر سرم

در یخچال ( 4درجه سلسیوس) نگهداری شدند .ستعس

فیزیولوژی مخلو و ه گ گردید .پس از تهیته رقتت

فیلهها مدت  21دقیقه در دستتگاه بختارپز ختانگی (68

سریالی ،ن ونهها برای ش ارش باکتری استافیلوکوکوس

درجه سلستیوس) پختته و توستط یتک گتروه ارزیتا

اورئوس بهروش کشت ستطحی در پلیتتهتای حتاوی

آمتتوزشدیتتده متشتتکل از  11نیتتر متتورد ارزیتتابی قتترار

محیط کشتت بترد-پتارکر آگتار ()Baird Parker Agar

گرفتند .ای افراد نظرات خود را برای طعم ،بتو ،بافتت،

کشت داده شد .سعس پلیتهتا بتهمتدت  48ستاعت در

رنگ و مطلوبیت کل فیلهها روی پرسشنامههتایی کته از

دمای  31درجه سلسیوس گرمخانهگذاری شتدند ( Wu

قبل بر اساس مقیتاس هتدونیک تهیته شتده بتود منتقتل

 .)and Su, 2014برای ش ارش بار باکتریهای مزوفیتل

کردند (.)Ojagh et al., 2010

هتتوازی و ستترماگرا ،ن ونتتههتتا بتتر روی محتتیط کشتتت

 -تجزیه و تحلیل دادهها

نوترینت آگار بهطور سطحی پخش و کشت داده شتدند.

ابتدا با آزمون کول وگرا -اس یرنو

از نرمال بتودن

سعس ج عیت باکتریهای مزوفیل هوازی در  30درجته

دادهها اط ینان حاصل شتد .ستعس بترای بررستی تتأثیر

سلسیوس بهمدت  48ستاعت و سترماگرا در  11درجته

تی ارها از طرح کامالً تصادفی و تجزیته واریتانس یتک

سلسیوس بهمدت  1روز انکوبته شتدند ( Arashisar et

طرفتته ( )One way ANOVAو در صتتورت وجتتود

.)al., 2004

اختال

 -فراسنجههای شیمیایی

معنیدار پنج درصد استیاده شتد .بترای ارزیتابی آمتاری

معنیدار بی تی ارها از آزمون دانک در ستط

برای اندازهگیری  0 ،pHگرم گوشت تره شتده بتا

دادههای حسی از آزمون کروسکال والیس استیاده شتد.

 40میلیلیتر آ

مقطر در یک همزن بتهمتدت  31ثانیته

تجزیه و تحلیل آماری دادههتای حاصتله بتا استتیاده از

بهخوبی مخلو

شد .سعس  pHن ونهها بتا دستتگاه pH

نرمافزار  SPSSنسخه  22انجام شد.

متر دیجیتالی که در pHهتای  4و  1کتالیبره شتده بتود،
اندازهگیری گردیتد ( .)AOAC, 2005مج توع بازهتای
نیتروژنیفترار ( )AOAC, 2002و تیوباربیتوریتک استید
( )Namulema et al., 1999در کتل دوره انتدازهگیتری

4

یافتهها
نتتتایج ش ت ارش بتتاکتری استتتافیلوکوکوس اورئتتوس
گوشت ره شده کعور مع ولی نشان داد که بی شتاهد
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و غلظتهای  4و  9میکرولیتر بر گرم تیاوت معنیداری

بی ت امی تی ارها تیاوت معنیدار آماری وجود داشتت

وجتتود نداشتتت ،در حتتالی کتته تیتتاوت معنتتیداری

( .)p˂1/10تعداد باکتری استتافیلوکوکوس اورئتوس در

( )p˂1/10بی غلظتت  8میکرولیتتر بتر گترم بتا دیگتر

شاهد طی نگهتداری افتزایش یافتت ،بتهطتوریکته بته

تی ارها پس از  24ساعت نگهداری در یخچال مشتاهده

بیشتتری مقتدار ختود ( )1/3 Log CFU/gدر انتهتای

گردید (ن ودار  .)1پس از  12و  144ستاعت نگهتداری

دوره رسید .در حالیکه در تی ارهای حاوی اسانس ابتدا

تیاوت معنیداری بی شاهد و غلظتت  4میکرولیتتر بتر

افزایش و سعس کاهش یافت .در پایتان دوره نگهتداری

گرم مشاهده نشد ،اما ای تی ارها با غلظتتهتای  9و 8

تعداد باکتری استافیلوکوکوس اورئوس در غلظتتهتای

میکرولیتر بر گرم تیاوت معنیداری ( )p˂1/10را نشتان

 9 ،4و  8میکرولیتر بر گرم بتهترتیتب  3/1 ،4/2و Log

دادند .در انتهای دوره نگهتداری (  219و  288ستاعت)

 2/3 CFU/gبود.

ن ودار ( -)1تأثیر اسانس دانه رازیانه بر باکتری استافیلوکوکوس اورئوس تی ارهای مختل

گوشت ره شده کعور مع ولی طی نگهداری در یخچال

شاهد (فاقد اسانس) ،تی ار  4( 1میکرولیتر بر گرم اسانس دانه رازیانه) ،تی ار  9 ( 2میکرولیتر بر گرم اسانس دانه رازیانه) ،تی ار  8( 3میکرولیتر بر گرم اسانس دانه رازیانه)

ج عیتتت بتتاکتریهتتای مزوفیتتل هتتوازی تی ارهتتای

با شاهد ک تر بود و تیتاوت معنتیداری ( )p˂1/10بتی

با گذشت زمان افتزایش یافتت (ن تودار  .)2بته

شاهد با دیگر تی ارها مشاهده گردید .در حتالیکته بتی

مختل

طوریکه ایت افتزایش بترای هتر تی تار در زمتانهتای

تی ارهتتای دارای استتانس تیتتاوت معنتتیداری وجتتود

معنیدار ( )p˂1/10بود .ج عیتت بتاکتریهتای

نداشت .بیشتری ج عیت باکتریهای مزوفیتل هتوازی

مزوفیل هوازی در تی ارهای حاوی استانس در مقایسته

در شاهد ( )8/11 Log CFU/gو در غلظتهتای  9 ،4و

مختل

5

اسانس دانه رازیانه بر استافیلوکوکوس اورئوس در گوشت کپور

 8میکرولیتر بر گرم بهترتیتب  1/1 ،1/2و Log CFU/g

بهرامی و همکاران

 9/8در پایان دوره نگهداری مشاهده گردید.

ن ودار ( -)2تأثیر اسانس دانه رازیانه بر باکتریهای مزوفیل هوازی تی ارهتای مختلت

گوشتت تره شتده کعتور

مع ولی طی نگهداری در یخچال
شاهد (فاقد اسانس) ،تی ار  4( 1میکرولیتر بر گرم اسانس دانه رازیانه) ،تی ار  9( 2میکرولیتر بتر گترم استانس دانته
رازیانه) ،تی ار  8( 3میکرولیتر بر گرم اسانس دانه رازیانه)

ن ودار ( )3نتایج ش ارش تعداد باکتریهای سترماگرای

تیتتاوت معنتتیداری وجتتود نداشتتت .تعتتداد باکترهتتای

گوشت ره شده کعتور مع تولی را طتی نگهتداری در

ستترماگرا تی ارهتتای مختلتت

یخچال نشان میدهد .روند افزایشی تعداد باکتریهتا در

معنتتتیدار ( )p˂1/10بتتتود .در پایتتتان دوره نگهتتتداری

ه ه ن ونهها مشاهده گردید اما ای رونتد در تی ارهتای

بیشتری

تعداد باکتریهتای سترماگرا در شتاهد ( Log

حاوی اسانس دانه رازیانه ک تر بود .به طوریکه تیتاوت

 )8/11 CFU/gو در غلظتهای  9 ،4و  8میکرولیتر بتر

معنتتی داری ( )p˂1/10بتتی شتتاهد بتتا دیگتتر تی ارهتتا

گرم بتهترتیتب  9/8 ،1/11و  9/1 Log CFU/gمشتاهده

مشاهده گردید .در حالیکه بی تی ارهای دارای استانس

گردید.

6

در زمتتانهتتای مختلتت
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بهداشت مواد غذایی

ن ودار ( -)3تاثیر اسانس دانه رازیانه بر تعداد باکتری های سرماگرا تی ارهای مختل

گوشت رهشده کعورمع تولی طتی

نگهداری در یخچال
شاهد (فاقد اسانس) ،تی ار  4( 1میکرولیتر بر گرم اسانس دانه رازیانه) ،تی ار  9( 2میکرولیتر بر گرم اسانس دانته رازیانته)،
تی ار  8( 3میکرولیتر بر گرم اسانس دانه رازیانه)

نتایج تغییرات  TVB-Nتی ارهای مختل

بودهاند .تی ارهای حاوی اسانس دارای مقدار TVB-N

گوشت

ک تری نسبت به شاهد بودند .بیشتری

ره شده کعور مع ولی نشان داد که میزان ای شاخص

و کمتری

در ه ه تی ارها با گذشت زمان افزایش یافت (جدول

مقدار  TVB-Nبهترتیب در شاهد ( 32/21میلیگرم

تیاوت معنیداری

نیتروژن در  111گرم گوشت) و غلظت  8میکرولیتر بر

( )p>1/10را نشان دادند .در ابتدای دوره تیاوت

گرم ( 16/91میلیگرم نیتروژن در  111گرم گوشت)

 ،)1بهطوریکه در زمانهای مختل
معنیداری بی

مشاهده گردید.

تی ارها مشاهده نگردید ،اما در انتهای

دوره ه ه تی ارها دارای تیاوت معنیدار ()p>1/10
جدول ( -)1تأثیر اسانس دانه رازیانه بر ( TVB-Nمیلیگرم نیتروزن در  111گرم گوشت) تی ارهای مختل

گوشت ره شده کعتور

مع ولی طی نگهداری در یخچال
زمان (ساعت)

تیمار

22

22

122

212

222

8/81±1/41 Aa

12/11±1/11 Bb

14/61±1/19 Cc

23/81±1/11 Cd

36/21±2/00 De

1

Aa

Aa

Bb

Bc

Cc

شاهد

حرو
حرو

1/61±1/30

11/21±1/81

13/11±1/44

21/41±1/06

24/81±1/11

2

1/41±1/10 Aa

6/31±1/01 Aa

12/91±1/32 Bb

16/91±1/48 Bc

21/11±1/80 Bc

3

1/11±1/31 Ac

1/61±1/30 Aa

11/91±1/31 ABa

10/81±1/80 Ab

16/91±1/30 Ac

بزرگ متیاوت ( )A, B, C, Dدر هر ستون نشان دهنده تیاوت معنیدار ( )p˂1/10بی تی ارهای مختل
کو ک متیاوت ( )a, b, c, d, eدر هر ردی

نشان دهنده تیاوت معنیدار ( )p˂1/10در زمانهای مختل

میباشد.
میباشد.

شاهد (فاقد اسانس) ،تی ار  4( 1میکرولیتر بر گرم اسانس دانه رازیانه) ،تی ار  9 ( 2میکرولیتر بر گرم اسانس دانه رازیانه) ،تی ار  8( 3میکرولیتر بر گرم اسانس دانه رازیانه)

1

اسانس دانه رازیانه بر استافیلوکوکوس اورئوس در گوشت کپور

بهرامی و همکاران

 TBAدر ه ه تی ارها طی نگهداری افزایش یافت .ایت

تیاوت معنیداری بی میزان  TBAتی ارهای مختل
پس از  24ستاعت نگهتداری مشتاهده نگردیتد .امتا در

افزایش در تی ارهای حتاوی استانس نستبت بته شتاهد

انتهای دوره نگهداری ( 288ساعت) ه ه تی ارهتا دارای

ک تر بود .به طتوریکته رابطته معکوستی بتی غلظتت

تیتاوت معنتیدار ( )p>1/10بودنتد (جتدول  .)2میتتزان

اسانس و میزان  TBAمشاهده گردید.

جدول ( -)2تأثیر اسانس دانه رازیانه بر ( TBAمیلیگرم مالون دیآلدهید درکیلوگرم گوشت) تی ارهای مختل

گوشت تره شتده

کعور مع ولی طی نگهداری در یخچال
زمان (ساعت)

تیمار

حرو
حرو

22

22

122

212

222

شاهد

1/40±1/11 Aa

1/69±1/21 Bb

1/91±1/34 Cc

2/09±1/20 Cd

3/23±1/20 De

1

1/31±1/11 Aa

1/98±1/11 ABa

1/81±1/13 Bb

1/44±1/10 Bc

1/88±1/11 Cc

2

1/21±1/11 Aa

1/03±1/22 Aa

1/11±1/12 Bb

1/41±1/11 Bc

1/46±1/16 Bc

3

Ac

Aa

Aa

Ab

Ac

1/20±1/12

1/.43±1/18

1/00±1/12

1/81±1/12

بزرگ متیاوت ( )A, B, C, Dدر هرستون نشان دهنده تیاوت معنیدار ( )p˂1/10بی تی ارهای مختل
کو ک متیاوت ( )a, b, c, d, eدر هر ردی

1/13±1/12

میباشد.

نشان دهنده تیاوت معنیدار ( )p˂1/10در زمانهای مختل

میباشد.

شاهد (فاقد اسانس) ،تی ار  4( 1میکرولیتر بر گرم اسانس دانه رازیانه) ،تی ار  9 ( 2میکرولیتر بر گرم اسانس دانته رازیانته) ،تی تار 3
( 8میکرولیتر بر گرم اسانس دانه رازیانه)

نتایج تغییرات  pHتی ارهای مختلت

شاهد کمتر بود .هم نی  pHتی ارهای حتاوی استانس

گوشتت تره

شده کعور مع ولی نشان داد (جدول  )3کته بتا گذشتت

تیاوت معنی داری با هم نداشتند .بیشتتری و ک تتری

زمان میزان  pHدر ه ه تی ارها افزایش یافتته ولتی ایت

میتتزان  pHبتتهترتیتتب در شتتاهد ( )1/11و غلظتتت 8

افزایش در تی ارهای حاوی اسانس دانه رازیانه نسبت به

میکرولیتر بر گرم ( )9/91مشاهده گردید.

جدول ( -)3تأثیر اسانس دانه رازیانه بر  pHتی ارهای مختل

زمان (ساعت)

تیمار

22

22

122

212

222

9/31±1/39 Ba

9/01±1/31 Bb

9/91±1/20 Bc

9/11±1/21 Bd

1/11±1/41 Be

1

Aa

9/31±1/32

Aa

9/41±1/29

Ab

9/01±1/11

Ac

9/91±1/20

Ac

9/81±1/21

2

Aa

9/31±1/31

Aa

9/41±1/19

Ab

9/01±1/10

Ac

9/91±1/11

Ac

9/11±1/29

3

9/21±1/29 Ac

شاهد

حرو
حرو

گوشت ره شده کعور مع ولی طی نگهداری در یخچال

9/31±1/10 Aa

9/01±1/11 Aa

9/11±1/12 Ab

بزرگ متیاوت ( )A, Bدر هرستون نشان دهنده تیاوت معنیدار ( )p˂1/10بی تی ارهای مختل
کو ک متیاوت ( )a, b, c, d, eدر هر ردی

9/91±1/21 Ac
میباشد.

نشان دهنده تیاوت معنیدار ( )p˂1/10در زمانهای مختل

میباشد.

شاهد (فاقد اسانس) ،تی ار  4( 1میکرولیتر بر گرم اسانس دانه رازیانه) ،تی ار  9( 2میکرولیتر بر گرم اسانس دانته رازیانته)،
تی ار  8( 3میکرولیتر بر گرم اسانس دانه رازیانه)
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جدول ( )4نتایج تأثیر غلظتتهتای مختلت

غلظتهای مختل

استانس

اسانس وجود نداشته است .باالتری

دانتته رازیانتته روی ختتواص ارگتتانولعتیکی فیلتته کعتتور

امتیاز شاخصهای طعتم و رنتگ مربتو بته غلظتت 9

مع ولی را نشان میدهد .نتایج آزمون کروسکال والتیس

میکرولیتر بر گرم بود .هم نی ای غلظتت بتیشتتری

نشان داد تیاوت معنتیداری بتی شتاخصهتای حستی

پتتذیرش را در بتتی ارزیتتا هتتا از نظتتر مطلوبیتتت کتتل

(طعم ،بو ،بافت ،رنگ و مطلوبیت کل) فیلههای حتاوی

بهدست آورد.

جدول ( -)4ارزیابی حسی فیله های کعور مع ولی تی ار شده با اسانس دانه رازیانه
شاخصها

اسانس دانه رازیانه
(میکرولیتر بر گرم)

طعم

بو

بافت

رنگ

مطلوبیت کل

1

32/61

21/91

34/11

26/11

20/11

2

33/90

39/31

26/20

26/11

26/91

3

33/10

20/31

24/01

26/11

33/80

4

18/81

30/91

31/11

31/31

29/20

0

20/41

32/11

31/81

32/11

29/61

9

36/21

29/11

33/40

32/31

41/41

بحث و نتیجهگیری
نتایج ش ارش تعداد باکتری استافیلوکوکوساورئتوس
گوشتتت تترهشتتده کعتتور مع تتولی طتتی نگهتتداری در

ای گیاه دارای خواص ضدباکتریایی بر علیه پاتوژنهای
مواد غتذایی از ج لته استتافیلوکوکوس اورئتوس بتوده
استتت ( Mohsenzadeh, 2007; Dadalioǧlu and

یخچال نشان داد که تعداد ای باکتری در شاهد افتزایش

 .)Evrendilek, 2004; Lo Cantore et al., 2004لتذا

یافت و در آخر دوره نگهداری به بیشتری مقدار ختود

کاهش بار باکتری استافیلوکوکوس اورئوس بتا افتزایش

( )1/3 Log CFU/gرستتید .در حتتالیکتته در تی ارهتتای

غلظت اسانس دانه رازیانه طتی دوره نگهتداری ارتبتا

حاوی اسانس دانه رازیانه ابتدا افزایش و ستعس کتاهش

مستقیم دارد .ه انطور که نتایج نشان داد در طول دوره

یافتتت (ن تتودار  .)1کتتمتتتر بتتودن میتتزان بتتار بتتاکتری

نگهداری میزان باکتریهای مزوفیل هوازی در تی ارهای

استافیلوکوکوساورئتوس تی ارهتای حتاوی استانس را

حاوی اسانس در مقایسه با شاهد ک تر بود که متیتتوان

میتوان مرتبط با ختواص ضتد باکتریتایی استانس دانته

آن را بهدلیل وجتود ترکیبتات ضتدمیکروبی موجتود در

رازیانه دانست .مطالعات نشان دادهاند برخی از ترکیبات

استانس دانته رازیانته دانستت (.)Rather et al., 2016

اسانس رازیانه مانند مشتقات دیالپینوئیتد و ستکوپولتی

مطالعات انجام شده توسط دیگر محققی نشتان داد کته

دارای ویژگیهای ضدباکتریایی هستتند ( Kwon et al.,

استیاده از اسانسها و افزودنتیهتای گیتاهی روش کتار

 .)2002مطالعات انجام شده در زمینه تأثیر استانس دانته

آمدی در کنترل رشد بار باکتریایی کل در گوشت تره

رازیانه در شرایط آزمایشگاهی نشان داده است ،استانس

شتده استت ( Smaoui et al., 2016, Gheisari and

3

اسانس دانه رازیانه بر استافیلوکوکوس اورئوس در گوشت کپور

بهرامی و همکاران

 .)Ranjbar, 2012مطالعات انجام شتده در زمینته تتأثیر

در مطالعه حاضر میزان  TVB-Nدر تی ارهای دارای

اسانس و عصارههای گیاهی بر روی بتار باکتریتایی کتل

اسانس نسبت به شاهد ک تر بود که میتوان آن را به

محصوالت و فرآوردههای مشتق از ماهی نیز نشان دادند

اثرات اسانس در کاهش ج عیت باکتریها و یا کاهش

که با استیاده از ای ترکیبات میتوان روند فساد را کنتد

فعالیت دآمیناسیون اکسیداتیو ترکیبات نیتروژنی

کرده و زمان نگهداری را افتزایش داد .از ایت مطالعتات

غیرپروتئینی نسبت داد ( Ojagh et al., 2010; Fan et

میتوان به استیاده از اسانسهتای رزمتاری ،بترگ بتو و

 .)al., 2008محصوالتی با مقدار  TVB-Nک تر از 20

آویش بترای افتزایش زمتان مانتدگاری فیلته قتزلآالی

میلیگرم نیتروژن در  111گرم گوشت ماهی بهعنوان

رنگی ک ان ( ،)Ozogul et al., 2017استیاده از استانس

محصوالت با کیییت باال ،محصوالت با مقدار TVB-N

رزماری برای افزایش زمان ماندگازی فیله کعور مع تولی

بی  20تا  31میلیگرم نیتروژن در  111گرم گوشت

( )Rezaei and Shamloofar, 2016و فیله کعور نقرهای

دارای محدودیت مصر

و محصوالتی با مقدار TVB-

( )Abdollahi et al., 2014اشاره کرد .حد مجاز پیشنهاد

 Nبیشتر از  30میلیگرم در ن ونه بهعنوان فساد

شده برای باکتریهای مزوفیل هوازی در گوشت متاهی

محصول و غیرقابل مصر

در نظر گرفته میشوند

 1 Log CFU/gاستت ( .)Savvaidis et al., 2002در

( .)Kachele et al., 2017لذا در ای

پژوهش حاضر میزان بار بتاکتریهتای مزوفیتل هتوازی

 TVB-Nشاهد در پایان دوره نگهداری از حد مجاز

شتتتاهد پتتتس از  144ستتتاعت و غلظتتتتهتتتای  4و 9

فراتر رفته در حالی تی ارهای دیگر در محدوده مجاز

میکرولیتر بر گرم پس از  288ساعت باالتر از حد مجتاز

قرار داشتند .نتایج تحقیق حاضر نشان داد استیاده از

بوده ،درحالیکه غلظت  8میکرولیتتر بتر گترم تتا پایتان

اسانس دانه رازیانه تأثیر معنیداری ( )p>1/10بر میزان

دوره در حد مجاز بود .باکتریهای سرماگرا از مهمتری

 TBAداشته است و ت ام تی ارهای حاوی اسانس دارای

میکروارگانیسمهایی هستند کته در فستاد متاهی هنگتام

مقدار  TBAک تری نسبت به شاهد بودند .وجود

نگهداری در یخچتال دخیتلانتد ( .)Sallam, 2007ایت

ترکیبات فنولی موجود در اسانس میتواند عامل کنترل

مطالعه میزان

باکتریها با تولید آلدهیدها و کتونها موجب تغییر متزه،

ای

بو و بافت مواد غذایی متی شتوند ( Zolfaghari et al.,

مالون دی آلدهید در کیلوگرم گوشت ماهی حد قابل

 .)2011تعداد بتاکتریهتای سترماگرا در ه ته تی ارهتا

قبول مقادیر  TBAبوده و با افزایش آن از کیییت بو و

افتتزایش یافتتت امتتا ایت افتتزایش در تی ارهتتای حتتاوی

مزه ماهی کاسته میشود ( .)Ozogul et al., 2017بر ای

استتانس ک تتتر بتتود .در مطالعتته حاضتتر در پایتتان دوره

اساس شاهد پس از  219ساعت نگهداری کیییت خود

نگهداری ،تعداد باکتریهای سرماگرا شاهد و غلظتت 4

را از دست داد ،در حالیکه تی ارهای حاوی اسانس تا

میکرولیتتتر بتتر گتترم از حتتد پیشتتنهادی 1 Log CFU/g

پایان دوره نگهداری دارای حد قابل قبول بودند .نتایج

بیشتر بود ،اما سایر تی ارها در حد قابل قبول بودند.

فاکتور طی نگهداری باشد .میزان  1-2میلیگرم

 pHتی ارهای مختل

گوشت

ره شده نشان داد

مقدار  pHدر تی ارهای دارای اسانس نسبت به شاهد در
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طول دوره نگهداری ک تر بود .افزایش میزان pH

بهطور کلی نتایج تحقیق حاضر نشان داد اسانس دانه

میتواند بهدلیل انباشته شدن تر کیبات آلکالوئیدی از

رازیانه سبب کاهش مج وع بازهای نیتروژنی فرار،

باشد که در نتیجه

ره شده کعور

قبیل آمونیاک و تریمتیلآمی

تیوباربیتوریک اسید و  pHگوشت

واکنشهای اتولیتیک و میکروبی تولید میشوند

مع ولی تلقی شده با باکتری استافیلوکوکوس اورئوس

( .)Delbarre-Ladrat et al., 2006لذا کمتر بودن آن در

گردیده است .میزان بار باکتریهای مزوفیل هوازی و

تی ارهای حاوی اسانس بهدلیل خاصیت آنتی میکروبی

باکتریهای سرما گرا طی نگهداری در ه ه تی ارها

اسانس دانه رازیانه با توجه به نتایج میکروبی ای تحقیق

افزایش یافت ولی ای

افزایش در تی ارهای حاوی

میباشد.

اسانس نسبت شاهد کمتر بود .تعداد باکتری

در مطالعه حاضر برای تعیتی حتداکثر غلظتت قابتل

استافیلوکوکوس اورئوس در شاهد طی دوره نگهداری

استیاده از اسانس دانه رازیانه کته فاقتد تتأثیر منیتی بتر

افزایش یافت درحالیکه در تی ارهای حاوی اسانس

ویژگیهای حسی کعور مع ولی باشد ،از ارزیابی حستی

کاهش یافت .نتایج فراسنجههای شی یایی و میکروبی

استتتیاده گردیتتد .نتتتایج ارزیتتابی حستتی نشتتان داد کتته

نشان داد که اسانس دانه رازیانه باعث افزایش زمان

شاخص مطلوبیت کل فیله کعور مع ولی حاوی غلظتت

ماندگاری گوشت

ره شده کعور مع ولی هنگام

 9میکرولیتر بر گرم اسانس دانه رازیانته دارای بتاالتری

نگهداری در یخچال گردیده و میتواند بهعنوان

امتیاز بوده (جدول  )4و بیشتری پذیرش برای مصر

نگهدارنده طبیعی به کارخانههای تولیدی فرآوردههای

را در بی ارزیابان بهدست آورد .بنابرای در ای تحقیتق

شیالتی توصیه گردد.

غلظتهای  9 ،4و  8میکرولیتتر بتر گترم استانس دانته
رازیانه انتخا

و به گوشت ره شتده کعتور مع تولی

تلقی شده با بتاکتری استتافیلوکوکوساورئتوس اضتافه
گردید .و تأثیر آن بر مهار رشد باکتری و افتزایش زمتان

تعارض منافع
نویسندگان هیچ گونه تعارض منافعی برای اعالم
ندارند.

ماندگاری مطالعه گردید.
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Abstract
The antimicrobial properties of medicinal plants essential oil are caused an increase of its application as a
natural preservative in foods. The aim of this study was to investigate the effect of Foeniculum vulgare
seed essential oil on the quality of minced Cyprinus carpio inoculated (103 CFU/g) with Staphylococcus
aureus during refrigerated storage (4˚C). The essential oil was extracted by using a Clevenger apparatus
with water distillation method and in concentrations of 4, 6 and 8 µL/g were added to the mince
inoculated with Staphylococcus aureus. Microbial (S. aureus count, Total viable count (TVC) and
Psychrophilic bacteria count (PTC) and chemical parameters (pH, Thiobarbituric acid (TBA) and Total
volatile basic nitrogen (TVB-N) were measured at 24, 72, 144, 216 and 218 hours. According to the
results of this study, S. aureus count increased in control during storage but decreased in treatments
containing essential oil. The lowest count of TVC and PTC were observed in the mince containing 8
µL/g of essential oil. Significant differences (p>0.05) were observed between the pH of control and
treatments containing essential oil. The TBA and TVB-N values of treatments increased during storage
but this increase was lower in treatments containing essential oil. The Fillets containing 6 µL/g of
essential oil had better sensory evaluation. The results of this research showed that F. vulgare seed
essential oil have antioxidant and antibacterial properties and increased the shelf life of minced C. carpio
during refrigerated storage.

Conflict of interest: None declared.
Keywords: Staphylococcus aureus, Foeniculum vulgare seed, Cyprinus carpio mince

74

